
 

 

 

பிற்சேர்க்கை 1 - ஆதார் ஒப்புதல் படிவம்  

 

பபறுநர், 

ைிகை சேலாைர்,  

_________________ ைிகை,  

 

 

அன்புகையீர், 

 

ோர்ந்து: ஆதார் தரவுக்கு ஒப்புதல் 

 

1. உங்ைள் வங்ைியில் _______________ ைணக்கு (ைணக்குைகை) ஆரம்பிக்ை 

விரும்புைிசேன். ைணக்கு ஆரம்பிக்கும் நகைமுகேயின் ஒரு பகுதியாைவும் KYC 

ஆவணங்ைள் படியும், நான் என் ஆதார் எண்கண இத்துைன் அைித்து 

ைீழ்க்ைண்ைகவைளுக்கும் ஒப்புதல் அைிக்ைிசேன்: 

 

● என் ஆதார் தரவுைகைப் பயன்படுத்தி UIDAI அகேப்பிலிருந்து என் 

விவரங்ைளுக்குச் ோன்று பபற்றுக்பைாள்ைலாம். 

● ைீசே பைாடுக்ைப்பட்டிருக்கும் என் போகபல் எண்ணில் எஸ்எம்எஸ் 

முன்பெச்ோிக்கைைகை எெக்கு அனுப்பலாம்  

● உங்ைள் வங்ைியின் வாடிக்கையாைர் பதாகுப்பு விவரம் (CIF), ேற்றும் 

ஏற்ைெசவயுள்ை/புதிய/எதிர்ைால ைணக்குைளுைன் என் ஆதார் எண்கண 

பதாைர்புபடுத்தி கவத்துக்பைாள்ைலாம். 

● KYC" ஆவணங்ைைில் ஒன்ோை  ஆதார் ஆவணத்கத  பபற்றுக்பைாண்டு அகத 

UIDAI யுைன் ோன்ேைிப்பு பேய்யாேல் பயன்படுத்தலாம். 

 

ோிபார்த்தல் முகேயில் பைிர்ந்துபைாள்ைப்படும் விவரங்ைள் குேித்து எெக்கு 

விைக்ைோைத் பதாிவிக்ைப்பட்டுள்ைது.  இதன் மூலம் வங்ைியிைம் 

பதாிவிக்ைப்பட்டிருக்கும் என் ேம்பந்தப்பட்ை விவரங்ைள் சேசல 

போல்லப்பட்டிருக்கும் சநாக்ைங்ைள் அல்லது ேட்ைாீதியாைத் 

சதகவப்படுபகவைகைத் தவிர்த்து சவறு எதற்கும் அகவ பயன்படுத்தப்பை 

ோட்ைாது என்று எெக்குத் பதாிவிக்ைப்பட்டுள்ைது. 

 



2.  நான் தன்ெிச்கேயுைன் பதாிவித்திருக்கும் சேசலயுள்ை விவரங்ைள் அகெத்தும் 

உண்கேயாெகவ, ோியாெகவ ேற்றும் முழுகேயாெகவ என்று உறுதி கூறுைிசேன். 

உங்ைள் உண்கேயுள்ை, 

 

பபயர்:  _______________________________________ 

போகபல் நம்பர் : _____________________________ 

ேின்ெஞ்ேல்:________________________________________ 

சததி: ____ /____ /_____  

விண்ணப்பதாரர்(ைள்) அேிவிப்பு / பபாறுப்சபற்பு 

 

நான்/நாங்ைள் இந்திய குடிேக்ைள் என்று உறுதி அைிக்ைிசேன்/அைிக்ைிசோம். 

நான்/நாங்ைள் XXXXXXXXXXXXXXXXX வுைன் ைணக்கு(ைள்) ஆரம்பிப்பதனுைன் 

ேற்றும் இகவசய ேட்டுேல்லாேல் இதர பிே சேகவைைாெ ஏடிஎம், சபான் சபங்ைிங், 

பைபிட் ைார்டுைள், போகபல் சபங்ைிங், பநட் சபங்ைிங், ேின்ெஞ்ேல் அேிக்கைைள் 

சபான்ேகவ உள்ைிட்ைகவைளுைன் பதாைர்புகைய வகரயகேைள் & 

நிபந்தகெைகைப் படித்து, புாிந்துபைாண்டு அகவைளுக்குக் ைட்டுப்பட்டு நைந்து 

பைாள்சவாம் என்றும் இதன் மூலம் உறுதி அைிக்ைிசேன் / அைிக்ைிசோம். 

இப்படிவத்தில் பட்டியலிைப்பட்டிருக்கும் வங்ைி அைிக்கும் சேகவைள் ேட்டுசே 

அல்லாேல் அது உட்பை பல்சவறு சேகவைளுைன் பதாைர்புகைய வகரயகேைள் 

ேற்றும் நிபந்தகெைைில் அவ்வப்சபாது பேய்யப்படும் அகெத்து திருத்தங்ைளுக்கும் 

அகவ அேிவிப்பு பலகையில் / இகணயபக்ைத்தில் பவைியிட்டிருப்பகவ அல்லது 

எெக்கு/எங்ைளுக்குத் பதாிவிக்ைப்படுபகவ அகெத்தும் எங்ைகைக் ைட்டுப்படுத்தும் 

என்பகத ஏற்றுக்பைாள்ைிசோம். வங்ைி அதன் போந்த முடிவு ோர்ந்து வங்ைி அைிக்கும் 

சேகவைைில் ஒன்கே முழுவதுோை அல்லது பகுதியாை எெக்கு/எங்ைளுக்கு 

முன்ெேிவிப்பு பேய்யாேல் நிறுத்திக்பைாள்ளும் உாிகே பபற்ேிருக்கும் என்பகத 

நான்/நாங்ைள் ஏற்றுக்பைாள்ைிசோம். அவ்வப்சபாது பபாருந்தும் சேகவ 

ைட்ைணங்ைகை என்/எங்ைள் ைணக்ைில் வங்ைி பற்று கவக்கும் என்பகத நான்/நாங்ைள் 

ஏற்றுக்பைாள்ைிசோம். ைணக்கு ஆரம்பிக்கும் படிவம் ேற்றும் ஆவணங்ைகை நான் / 

நாங்ைள் பைாடுத்திருக்கும் சபாதிலும், என்/எங்ைள் ைணக்கு ஆரம்பிக்கும் 

சைாாிக்கைகய வங்ைி ஏற்றுக்பைாள்ளும்/நிராைாிக்கும் உாிகேகயப் பபற்ேிருக்கும். 

இந்த விேயத்தில் வங்ைி எடுக்கும் முடிவு இறுதியாெதாை இருக்கும். நான்/நாங்ைள் 

சவறு இைத்திற்குச் பேல்வதால், அல்லது சவறு ைாரணத்தால் எங்ைள் முைவாியில் 

ஏசதனும் ோற்ேங்ைள் இருந்தால் நான்/நாங்ைள் எங்ைள் புதிய முைவாிகய அது 

ோற்ேேகைந்த 2 வார ைாலத்திற்குள் ோன்று அத்தாட்ேியுைன் வங்ைிக்குத் 

பதாியப்படுத்துசவாம்.  இத்துைன் பதாைர்புகைய வங்ைியில் பேய்யப்படும் 

நைவடிக்கைைள் என்/எங்ைள் ேட்ைாீதியாெ வைங்ைைிலிருந்து ேட்டுசே இருக்கும் 

விண்ணப்பதாரர் கைபயாப்பம்  

அல்லது 

 பபருவிரல் சரகை 



என்றும் ேட்ைத்திற்கு முரணாெ எதற்கும் இந்த ைணக்கு பயன்படுத்தப்பை ோட்ைாது 

எெவும் அேிவித்துக் பைாள்ைிசோம். ஏதாவது சோேடி நிைழ்ந்தால் அகத 

உைெடியாைத் பதாிந்துபைாள்ளும் வகையில் ைணக்கு நைவடிக்கைைகை நாங்ைள் 

அன்ோைம் ைவெித்துப் பார்ப்சபாம் என்று பதாிவித்துக் பைாள்ைிசோம். 

எெக்கு/எங்ைளுக்குத் பதாிந்து உண்கே என்று நம்பும் வகையில் சேசல 

போல்லப்பட்டிருக்கும் விவரங்ைள் அகெத்தும் உண்கேயாெகவ ேற்றும் 

ோியாெகவ என்று இதன் மூலம் உறுதி அைிக்ைிசோம். ேத்திய KYC பதிவைத்துைன் 

எங்ைள் போந்த / KYC விவரங்ைகைப் பைிர்ந்து பைாள்ை நான்/நாங்ைள் 

விரும்புைிசோம். 

 

கூப்பிை சவண்ைாம் பதிவு: ேந்கதப்படுத்தல் சநாக்ைத்துைன் பேய்யப்படும் தைவல் / 

சேகவைள் சபான்ேகவைகை “பதாகலசபேி/போகபல்/எஸ்எம்எஸ்/ேின்ெஞ்ேல்” 

மூலோை வங்ைி/அதன் முைவர்ைள் அனுப்புவகத பபே நான்/நாங்ைள் 

ேம்ேதிக்ைிசோம்/ேம்ேதிக்ைவில்கல. சநரடி பதாகலசபேி எண்ைைில் (சபார்டு/ 

அலுவலை / ைார்பபாசரட் / பணியாைர்ைள் பபாது பதாகலசபேி எண்ைள் அல்ல) 

ேட்டுசே “கூப்பிை சவண்ைாம்” பதிவு ஏற்றுக்பைாள்ைப்படும் என்பகத நான் / நாங்ைள் 

ஏற்றுக்பைாள்ைிசோம். பதிவு பேய்துபைாண்ைகதத் பதாைர்ந்து வங்ைியிைேிருந்து பதிவு 

சைாாிக்கைகயச் ோிபார்க்கும் அகேப்பு ஒன்று வரும் என்பகத நான்/நாங்ைள் பதாிந்து 

கவத்திருக்ைிசோம். 

 


